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Сажетак
Раз вој људ ских ре сур са пред ста вља јед но од бит них под руч ја 

ис тра жи ва ња еко ном ских на у ка. Упра во се област људ ских ре сур-
са мо же де фи ни са ти као онај мост из ме ђу основ них и при ме ње них 
на у ка, ко је су до жи ве ле свој про цват у дру гој по ло ви ни два де се-
тог и на по чет ку два де сет пр вог ве ка. По твр ду оправ да но сти та-
квог при сту па да је, пре све га чи ње ни ца да да нас нај бо ље ре зул та те 
нај ви ше на пла ну еко ном ског и тех но ло шког на прет ка и на то ме 
за сно ва ног ква ли те та жи во та по сти гле оне зе мље ко је су нај ви ше 
ула га ле у раз вој људ ских ре сур са. А ула га ње у људ ске ре сур се не 
под ра зу ме ва са мо но вац, већ је то у пр вом ре ду оп ште при хва ће ни 
дру штве ни став о људ ским ре сур си ма као нај ве ћој вред но сти. Ме-
ђу тим, еко но ми ја је у про у ча ва њу људ ских ре сур са ду го вре ме на 
би ла огра ни че на у окви ри ма ор га ни за ци је ра да ње ног уна пре ђи ва-
ња, уна пре ђи ва ња ин ди ви ду ал не и груп не про дук тив но сти ра да, 
усло ва ра да у ми кро сре ди ни, ме ха ни за ма на гра ђи ва ња, од но сно 
об ра чу на за ра да и тсл. Дру гим ре чи ма, ми кро еко но ми ја је до ми-
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ни ра ла над ма кро еко но ми јом. На рав но, не спо ран је зна чај ових 
пи та ња и по тре ба трај ног ба вље ња њи ма. Ме ђу тим, еко ном ске 
на у ке у це ли ни на пра ви ле су од лу чу ју ћи ис ко рак, ка да су на пла-
ну људ ских ре сур са раз ви ле ин тер ди сци пли нар ни при ступ, ко ји у 
свом епи цен тру има људ ску лич ност, као по кре та ча и ства ра о ца 
свих дру штве них про це са. То је био „Кан тов ко пер ни кан ски обрт“ 
ко ји је отво рио пут ка но вим те о риј ским кон цеп ти ма и стра те ги ја-
ма раз во ја људ ских ре сур са. 
Кључ не ре чи: Људ ски ре сур си, еко но ми ја, по ли ти ка, пра во, људ ска пра-

ва, но ве тех но ло ги је, со ци јал на прав да, со ли дар ност

Исто ри ја сва ког по је ди нач ног дру штва, као и људ ске за јед-
ни це у це ли ни има свој кон ти ну и тет, ко ји се огле да у по сто ја њу 
трај них вред но сти, на ко ји ма се, гле да но на ду ги рок, те ме љи ци ви-
ли за ци ја и њен раз вој. Ме ња ју се, ме ђу тим, дру штве не окол но сти, 
еко ном ско, по ли тич ко и со ци јал но уре ђе ње дру штва, дру штве на 
струк ту ра, на чин жи во та, основ не мо рал не и дру штве не вред но-
сти. У скла ду са овим про ме на ма, са те жња ма ко је сва ка ге не ра ци-
ја по ста вља пред се бе и пу те ви ма ко ји ма иде у прав цу оства ри ва ња 
ових те жњи, ме ња ју се, од но сно ис по ља ва ју раз ли чи ти на уч ни, те-
о риј ски, иде о ло шки и прак тич ни при сту пи по је ди ним пи та њи ма. 
Ипак, и по ред ових су штин ских про ме на, не ка пи та ња оста ју трај-
но при сут на, од но сно трај но се на ла зе у епи цен тру по ли тич ких, 
еко ном ских и со ци јал них зби ва ња. У та ква пи та ња, спа да сва ка ко 
и ка те го ри ја људ ских ре сур са. То про ис ти че из очи глед не, на по-
јав ној рав ни ви дљи ве и не спор не чи ње ни це да је чо век са сво јим 
обра зо ва њем, зна њем, стра хо ва њи ма, на да ма, си сте мом вред но-
сти, мо ти ви ма, свим оним што га чи ни људ ским би ћем, кре а тор и 
ре а ли за тор свих дру штве них кре та ња и про ме на, све га оно га што 
се сва ко днев но до га ђа у дру штву, а исто ри ја, као учи те љи ца жи во-
та од лу чу је о то ме шта је ва жно, а шта ма ње ва жно. 

Да нас, на по чет ку два де сет пр вог ве ка, ме ђу оним ма ло број-
ним пи та њи ма о ко ји ма по сто ји оп шта гло бал на са гла сност на ла зи 
се пи та ње не за мен љи вог, стра те шког зна ча ја људ ских ре сур са. На-
и ме, већ је на по јав ној рав ни ви дљи во да се по ли ти ча ри, на уч ни ци, 
еко но ми сти, или дру гим ре чи ма сви ре ле вант ни чи ни о ци тзв „гло-
бал ног се ла“, ко ји ина че за сту па ју раз ли чи та, па чак и ис кљу чи ва 
те о риј ска, иде о ло шка и по ли тич ка опре де ље ња, сла жу у то ме да су 
људ ски ре сур си кључ на по кре тач ка сна га еко ном ског и тех но ло-
шког раз во ја и на то ме за сно ва ног стан дар да и ква ли те та жи во та. 
То по твр ђу је ве о ма про вер љи ве и на по јав ној рав ни ја сно уоч љи-
ве чи ње ни це да се сте пен раз во ја јед не зе мље и ње ног ула га ња у 
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људ ске ре сур се, у свим аспек ти ма ко је то под ра зу ме ва на ла зе у ди-
рект ној сра зме ри. То ме тре ба до да ти још јед ну чи ње ни цу – да су 
еко ном ски и тех но ло шки раз ви је не зе мље исто вре ме но зе мље са 
нај ве ћим сте пе ном раз во ја де мо кра ти је и људ ских пра ва и ве ли ком 
дру штве ном мо ћи и ути ца јем ин сти ту ци ја ко је се ба ве раз ви ја њем 
и за шти том де мо кра ти је и људ ских пра ва. Из све га то га се ко нач но 
ус по ста вља че тво ро у гао еко ном ски и тех но ло шки раз вој –де мо-
кра ти ја –људ ска пра ва- људ ски ре сур си. 1)

Ме ђу тим, не оспо ра ва ју ћи зна чај ове оп ште са гла сно сти, 
мо ра се има ти у ви ду да та са гла сност по сто ји, пре те жно на фор-
мал ном пла ну. Дру штве на прак са се раз ли ку је, за ви сно од чи та вог 
ни за чи ни ла ца и кре ће од ре ал но по зи тив не и под сти цај не, до оне 
ко ја у су шти ни огра ни ча ва раз вој људ ских ре сур са. Тај рас ко рак 
из ме ђу фор мал ног и ствар ног и овог пу та нас усме ра ва на пи та ње 
– шта су то људ ски ре сур си. Не спор на је чи ње ни ца да су „људ ски 
ре сур си“ из раз ко ји се ве о ма че сто ко ри сти у сва ко днев ном, као и 
на уч ном струч ном и по ли тич ком го во ру, мо же се ре ћи да је из раз 
људ ски ре сур си у мо ди. Ме ђу тим, упра во та чи ње ни ца нас опо ми-
ње на опа сност да се овај из раз, од но сно ње го ва су шти на де вал ви-
ра и пре тво ри у ра до ко ри шће ни украс би ро крат ских го во ра. 

У том сми слу, пут од фор мал ног те о риј ског, по ли тич ког и 
иде о ло шког при сту па људ ским ре сур си ма као стра те шког упо ри-
шта еко ном ског и тех но ло шког раз во ја дру штва, до дру штве не 
прак се ко ја се ре ал но те ме љи на то ме, за по чи ње тра га њем за од-
го во ром на пи та ње – шта је су шти на, или шта се кри је иза да нас 
че сто ко ри шће ног пој ма – људ ски ре сур си. Од го вор на то пи та ње 
је на по јав ној рав ни јед но ста ван – људ ски ре сур си су љу ди – сва-
ко од нас по је ди нач но, они у на шем не по сред ном окру же њу, на ши 
су гра ђа ни, ста нов ни ци на ше пла не те. Ме ђу тим, ка да се то ка же, 
он да се ис под те јед но став не по вр ши не уоча ва сва сло же ност овог 
пој ма. Јер ка да се ка же да су људ ски ре сур си љу ди - то под ра зу ме ва 
сву сло же ност, ви ше знач ност, уни вер зал ност људ ског би ћа – на ше 
лич не осо би не, мо рал не нор ме, тра ди цу ју, на чин жи во та, раз ли чи-
те дру штве не уло ге ко је оба вља сва ки по је ди нац,чи ње ни цу да је 
сва ко људ ско би ће свет за се бе и да се сви ти сло же ни, ди на мич ни, 
про мен љи ви аспек ти про ве ра ва ју кроз је дан кри те ри јум – људ ску 
сре ћу, ко ја је увек ин ди ви ду ал на. Ме ђу тим, сва та раз ли чи тост ко ја 
чи ни су шти ну људ ског би ћа, ње го ве сло бо де, има је дан за јед нич ки 
име ни тељ, је дан „тест из др жљи во сти“, јед ну за јед нич ку ис хо ди-
шну тач ку, ко ју де фи ни ше мо као људ ске ре сур се, ко ја је, у ства ри 

1) Кри во ка пић, Б. : Људскаправа, „Ме га тренд“ Уни вер зи тет, Бе о град, 2009.
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из вор оне ства ра лач ке енер ги је ко ју по се ду је сва ки чо век као све-
сно, дру штве но, а то увек зна чи и мо рал но би ће. 2)

ЉУДСКИРЕСУРСИИДРУШТВЕНИПОРЕДАК

Та кав, ства ра лач ки, раз вој ни, ди на мич ки при ступ људ ским 
ре сур си ма, ко ји се те ме љи на су шти ни људ ског би ћа, отва ра чи тав 
низ пи та ња. Пре све га, под ра зу ме ва су о ча ва ње са чи ње ни цом да 
на ве де на де фи ни ци ја под ра зу ме ва да је реч о по тен ци јал ној енер-
ги ји, ко ја се мо же упо ре ди ти са по тен ци јал ном енер ги јом реч ног 
то ка. Ту енер ги ју во де људ ске ру ке и ум мо гу усме ри ти на на вод-
ња ва ње пло до но сних по ља, на тру би не хи дро-елек тра не, али се тај 
во де ни ток мо же пре тво ри ти и у де струк тив ну енер ги ју по пла ве 
ко ја не кон тро ли са ном сна гом бу ји це уни шта ва све пред со бом. 
Кроз це ло куп ну исто ри ју људ ског ро да, као и у до бу чи ји смо са-
вре ме ни ци, по ста вља се у су шти ни јед но исто пи та ње, ка ко ту по-
тен ци јал ну енер ги ју пре тво ри ти у ре ал ну енер ги ју људ ског ства ра-
ла штва и раз во ја. Упра во на том пу ту ја вља ју се нај ве ће пре пре ке и 
отво ре на пи та ња, тај пут је био и да нас је пред мет ра ди кал них дру-
штве них кон флик та и тај пут у крај њој ли ни ји сна гом чи ње ни ца 
от кри ва пра ву при ро ду и ка рак тер од ре ђе ног дру штве ног си сте ма. 

У том кон тек сту отва ра се пи та ње од но са људ ских ре сур са и 
по рет ка, ко је је је дан од кљу че ва за од го вор на још ва жни је пи та ње 
од но са по рет ка и сло бо де. Тај од нос се ме њао кроз исто ри ју и по-
сма тра но на тај на чин, са аспек та кре та ња у вре мен ској ди мен зи ји, 
мо же се за кљу чи ти да је ста ње на пла ну од но са по рет ка и људ ских 
ре сур са да нас не у по ре ди во бо ље не го што је би ло у прет ход ним 
пе ри о ди ма људ ске исто ри је и да се у том сми слу уоча ва у осно ви 
по зи тив ни тренд овог про це са. Исто та ко, од нос по рет ка и људ-
ских ре сур са је про ти ву ре чан, али та про ти ву реч ност се кре ће у 
раз ли чи тим сме ро ви ма. На и ме, по ре дак мо же да под сти че, али и 
да бу де пре пре ка раз во ју људ ских ре сур са. То да нас и је сте је дан 
од основ них, на по јав ној рав ни ви дљи вих и про вер љи вих кри те ри-
ју ма, на осно ву ко јег дру штве не по рет ке де ли мо на де мо крат ске и 
оне дру ге. Про ти ву реч ни ка рак тер овог од но са та ко ђе про ис ти че 
из чи ње ни це да и дру штве ни по ре дак ства ра ју љу ди. А ако је прет-
ход но кон ста то ва на основ на чи ње ни ца да су људ ски ре сур си љу ди, 
он да из то га про ис ти че да је про ти ву ре чан од нос љу ди пре ма људ-
ским ре сур си ма, и да се ту у су шти ни на ла зе основ ни из во ри свих 
дру штве них по де ла и кон фли ка та. То ме у при лог го во ри чи ње ни ца 

2) Ву ко тић, В. : Психофилозофијабизниса, ЦИД, Под го ри ца, 2006.
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да су сва да нас еко ном ски и тех но ло шки нај ра зви је ни ја дру штва, 
са нај ви шим сте пе ном раз во ја стан дар да и ква ли те та жи во та, исто-
вре ме но и дру штва са нај ве ћим сте пе ном раз во ја де мо кра ти је, ефи-
ка сно сти ин сти ту ци ја гра ђан ског де мо крат ског дру штва и нај ве-
ћим сте пе ном ре ал но за шти ће них и оствар љи вих људ ских пра ва. 3)

Исто ри ја људ ског дру штва у це ли ни, а по себ но исто ри ја са-
вре ме них гра ђан ских ка пи та ли стич ких дру шта ва по твр ди ла је јед-
ну не спор ну чи ње ни цу – да дру штво не мо же да функ ци о ни ше без 
по рет ка. Ме ђу тим, оно што по ре дак не сме да учи ни, је сте сле-
де ће. По ре дак не сме да за ро би ства ра лач ку сна гу људ ског ума и 
ру ку, спо соб ност чо ве ка да ства ра лач ки, раз вој но, при сту па све ту 
у ко ме жи ви, да про из во ди ма те ри јал на и ду хов на до бра, ону енер-
ги ју, ко ја без об зи ра на све дру штве не про ме не, у свим пе ри о ди-
ма исто ри је, у свим об ли ци ма еко ном ског и по ли тич ког по рет ка, 
по кре ће свет. По зи тив не про ме не ко је су се у про те клих не ко ли-
ко ве ко ва ус по ста вља ња и раз во ја гра ђан ских, ка пи та ли стич ких 
дру шта ва до го ди ле и ко је су про ме ни ле сли ку дру штва, са др жај 
и на чин жи во та љу ди, упра во су ре зул тат чи ње ни це, да је тај мо-
дел по ли тич ке, еко ном ске и со ци јал не ор га ни за ци је дру штва, уз 
све про ти ву реч но сти и огра ни че ња, ко ја се да нас ис по ља ва ју кроз 
гло бал ну еко ном ску кри зу, осло бо дио ве ли ку ства ра лач ку енер ги-
ју људ ског ума и ру ку, ко ја се ма те ри ја ли зи ва ла кроз раз вој на у ке, 
но вих тех но ло ги ја, но вих про из во да, а на осно ву то га и но вих људ-
ских по тре ба, спо соб ност да се про из во де све ве че и ве ће ко ли чи не 
ма те ри јал них до ба ра, ко је на тај на чин по ста ју до ступ не све ве ћем 
бро ју љу ди, а то се еко ном ским реч ни ком уоби ча је но зо ве по раст 
стан дар да и ква ли те та жи во та љу ди. Ме ђу тим, при то ме се не сме 
ис пу сти ти из ви да да се прет ход но, као „con di tio si ne qua non“ свих 
на пред на ве де них про ме на, осло бо дио људ ски ум, под се ћа ју ћи нас 
на јед ну, за раз вој људ ских ре сур са кру ци јал ну чи ње ни цу - да се 
род но ме сто сло бо де на ла зи у људ ској гла ви. Упра во са вре ме ни 
при ступ пред у зет ни штву да је осно ва за сле де ће по ре ђе ње и за кљу-
чак – да су сви они ко ји су про на шли пар ну ма ши ну, ме ха нич ки 
раз бој, мо то ре са уну тра шњим са го ре ва њем, они ко ји су по кре ну-
ли ин ду стриј ску про из вод њу у свим обла сти ма, ко је уоби ча је но 
зо ве мо пред у зет ни ци, у су шти ни има ли ону хра брост и ра до зна-
лост, ко ја их је по кре та ла, као и Ко лум бо, Ма ге лан, и дру ги ко ји су 
би ли хра бри и ра до зна ли да за пло ве ка но вим, до та да не по зна тим 
све то ви ма. Та хра брост и ра до зна лост се увек на ла зи у епи цен тру 
оно га што фак тич ки, су штин ски, чи ни људ ске ре сур се. Ме ђу тим, 

3) Моралиекономија, Збор ник ра до ва са исто и ме ног на уч ног ску па, Ин сти тут дру штве-
них на у ка, Бе о град, 2010.
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по ред по ме ну тих, су шти на пој ма људ ски ре сур си, не из о став но са-
др жи још јед ну ком по нен ту. Ову ком по нен ту је ве о ма упе ча тљи во, 
сим бо лич ки, она ко ка ко то уме ле па књи жев ност, из ра зио по зна ти 
фран цу ски књи жев ник и фи ло зоф Мар сел Пруст, ко ји у јед ној од 
сво јих по зна тих мак си ма ка же „Ни је хра брост са мо у то ме да се 
от кри ју но ве зе мље и но ви кон ти нен ти, већ и у то ме да се свет око 
нас по сма тра дру га чи јим очи ма. Да нас ка да се у исто риј ској ди-
мен зи ји по сма тра ју дру штве ни про це си, ве ли ки број ар гу ме на та 
иде у при лог ста ву да је от кри ва ње но вих зе ма ља и кон ти не на та, 
но вих при род них ре сур са, био лак ши део по сла. Да је људ ској вр-
сти у це ли ни мно го те же ишла ре а ли за ци ја оне дру ге ком по нен те 
– да свет око нас по сма тра мо дру га чи јим очи ма. Упра во су огра-
ни че ња на том пла ну би ла и да нас је су род но ме сто ра ди кал них 
ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та, по де ла, дис кри ми на ци је 
и све га оно га што пред ста вља пре пре ке раз во ју људ ских ре сур са у 
су штин ском сми слу. 4)

О про ме ни схва та ња и од но са на пла ну људ ских ре сур са, ко-
је на по јав ној рав ни од ра жа ва ју и пред ста вља ју ко нач ни збир свих 
оних про ме на ко је су се у дру штву до го ди ле, по ред оста лог, го во ри 
и сле де ћа чи ње ни ца. По ли тич ка еко но ми ја осам на е стог и де вет-
на е стог ве ка (до ба ли бе рал ног ка пи та ли зма), има ла је као је дан од 
кључ них пој мо ва, по јам „рад не сна ге“. Овај по јам је у дру штве ној 
те о ри ји, вла да ју ћој иде о ло ги ји и си сте му вред но сти тре ти ран, пре-
те жно, или ис кљу чи во као еко ном ски по јам. Ме ђу тим, очи глед но 
је да је овај по јам ин те гра лан, мул ти ди сци пли на ран, јер од ра жа-
ва су шти ну дру штве ног си сте ма, ње го ве по ли тич ке, еко ном ске 
и вред но сне те ме ље и по ло жај оне ве ли ке дру штве не кла се, ко ја 
се кри је под тим на зи вом „рад на сна га“. Са ма де фи ни ци ја, већ на 
свом је зич ком и здра во ра зум ском пла ну, го во ри да је по јам „рад на 
сна га“ одво јен од сво је људ ске су шти не, пре не бре га ва ју ћи чи ње-
ни цу шта пред ста вља из вор и та ко огра ни че ног пој ма „ рад на сна-
га“. 

По след ње де це ни је два де се тог и по че так два де сет пр вог ве-
ка уно се но ви по јам „људ ски ре сур си“. На рав но, да ов де ни је реч 
са мо о тер ми но ло шкој ра зли ци, већ о су штин ски но вом при сту-
пу ства ра лач кој сна зи људ ског ра да и ње ним из во ри ма. Два ком-
пле мен тар на фак то ра ути ца ла су на ову стра те шку про ме ну, у том 
сми слу што она има стра те шки ути цај, на са мо на еко но ми ју, већ 
и на по ли ти ку, кул ту ру, на у ку, од но сно све аспек те жи во та у са-
вре ме ном дру штву. Пр ви фак тор се од но си на све ве ћу ди на ми ку 
про ме на у свим до ме ни ма дру штва. Мо тор на сна га и епи цен тар 

4) Sti glitz, J. : TheRoaringNineties, Pen guin Bo oks, Lon don, 2004.
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тих про ме на су но ве тех но ло ги је. Но ве тех но ло ги је, од но сно све 
оштри ја утак ми ца у раз во ју но вих тех но ло ги ја, на мет ну ли су но ви 
при ступ обра зо ва њу, не са мо са ста но ви шта до ступ но сти обра зо-
ва ња нај ши рим дру штве ним сло је ви ма, већ и са ста но ви шта про-
ме не са др жа ја и ди на ми ке обра зо ва ња, ко је је про ме ни ло на чин 
жи во та, пре све га за то што је по ста ло кон ти ну и ра ни са став ни део 
жи во та сва ког по је дин ца. Исто та ко, но ви при ступ људ ским ре сур-
си ма, отво рио је про стор за но ви, су штин ски дру га чи ји при ступ 
дру штве ним про це си ма. То се по ка зу је кроз два спек тра. Пр ви, је 
раз вој де мо кра ти је и људ ских пра ва, од но сно ре ал не мо гућ но сти 
све ши рег кру га љу ди да уче ству је у про це су до но ше ња ва жних 
дру штве них од лу ка на раз ли чи тим ни во и ма, што, по прин ци пу 
по врат не спре ге ути че на ре де фи ни са ње пој ма људ ских ре сур са. 
Дру ги аспект од но си се на уве ћа ва ње енер гет ског би лан са људ ске 
вр сте. На и ме, све до раз во ја, но вог, ин ду стриј ског на чи на про из-
вод ње је ди ни из во ри енер ги је би ли су људ ска рад на сна га, сна га 
тзв „те гле ће мар ве“ од но сно до ма ћих жи во ти ња и у ве о ма огра ни-
че ном оби му енер ги ја во де. Тек он да ка да је чо век про на шао ме ха-
нич ки раз бој, пар ну ма ши ну, елек тро мо тор, елек трич ну енер ги ју и 
мо гућ ност ње ног пре но са на да љи ну, ви ше стру ко се уве ћа ла спо-
соб ност чо ве ка да про из во ди све ве ће ко ли чи не ма те ри јал них до-
ба ра. То је она пре лом на тач ка у исто ри ји ци ви ли за ци је ка да се све 
ве ћом ди на ми ком ства ра лач ка моћ људ ског ума и ру ку пре тва ра у 
све ве ће про из вод не ка па ци те те, што је ма те ри јал на осно ва но вог 
при сту па чо ве ку, од но сно људ ским ре сур си ма. 5)

То је усло ви ло да се стал но по ди же ле стви ца стан дар да ко ји 
се од но се на ка па ци тет људ ских ре сур са. Дру гим ре чи ма, стал но 
се про ши ри ва ла ли ста ком по не на та ко је чи не су шти ну пој ма људ-
ских ре сур са. У том сми слу, на ме ће се по тре ба да се, пре све га 
по ста ви пи та ње – шта да нас чи ни људ ске ре сур се. Од го вор на ово 
пи та ње, ве о ма је ком плек сан, јер об у хва та оп ште дру штве не усло-
ве у ко ји ма жи ви чо век, а то под ра зу ме ва по ли тич ки и еко ном ски 
си стем, људ ска пра ва, ко ја су ме ђу соб но функ ци о нал но по ве за на и 
ме ђу за ви сна, ре ал ну мо гућ ност за про фе си о нал но и оп ште обра зо-
ва ње и раз вој, до сто јан ствен жи вот од соп стве ног ра да, као и чи тав 
низ дру гих ком по нен ти, ко је се те сти ра ју кроз је дан кри те ри јум 
– осе ћа ње људ ске сре ће, ко ја је увек ин ди ви ду ал на, али за ви си од 
чи та вог ни за оп штих дру штве них чи ни ла ца. Исто та ко се мо ра узе-
ти у об зир да од го вор на пи та ње шта да нас чи ни људ ске ре сур се 
ни је ста ти чан, већ ди на ми чан, да се стал но ме ња, од но сно да се на 

5) Ма рин ко вић, Д.: „При лог за но ву фи ло зо фи ју људ ског ра да“, МегатрендРевија, Бе о-
град, 2010. 
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ли сту ком по нен ти и кри те ри ју ма стал но до да ју но ви и за о штра ва-
ју по сто је ћи кри те ри ју ми. То је јед на вр ста игре без гра ни ца, ко ја 
по твр ђу је су шти ну људ ских ре сур са, чо ве ка као уни вер зал но, раз-
вој но, ства ра лач ко би ће, чи је спо соб но сти не ма ју гор њу гра ни цу. 

Ме ђу тим, ка да се кон ста ту је та фи ло зоф ска, мо рал на и ан-
тро по ло шка од ред ни ца чо ве ка, да ње го ве спо соб но сти не ма ју гор-
њу гра ни цу, он да се исто вре ме но мо ра кон ста то ва ти да још два 
па ра ме тра не ма ју гор њу гра ни цу – то су сло бо да и до сто јан ство 
лич но сти и људ ска пра ва, чи ји стан дар ди и ин стру мен ти слу же за 
од бра ну до ње гра ни це људ ске сло бо де и до сто јан ства. То зна чи, да 
спо соб но сти чо ве ка, или нео гра ни че ни раст ка па ци те та људ ских 
ре сур са (ка ко би се то на зва ло мо дер ним реч ни ком), мо гу да бу ду 
нео гра ни че не са мо ако су нео гра ни че не људ ске сло бо де и пра ва. 
Дру гим ре чи ма, раз во ју људ ских пра ва не мо же би ти по ста вље на 
ни јед на по ли тич ка, еко ном ска, прав на или ка ква дру га пре пре ка. 
Сам ток раз во ја људ ских ре сур са и људ ских сло бо да и пра ва по-
твр ђу је овај став, чи ње ни цом свог ком пле мен тар ног раз во ја. Ре че-
но је зи ком ма те ма ти ке, људ ске сло бо де и пра ва и раз вој људ ских 
ре сур са на ла зе се у ди рект ној сра зме ри. Исто ри ја, као учи те љи ца 
жи во та нас учи да се да нас о сло бо ди чо ве ка на мо же го во ри ти на 
исти на чин као пре не ко ли ко де це ни ја, а по го то ву не као пре не ко-
ли ко ве ко ва, да се у ме ђу вре ме ну по ди гла ле стви ца кри те ри ју ма 
и зах те ва на осно ву ко јих се оце њу је ста ње сло бо де сва ког по је-
дин ца и дру штва у це ли ни. По ве за но са тим се мо ра узе ти у об зир 
и чи ње ни ца да људ ске сло бо де и пра ва пред ста вља ју чи тав је дан 
сло же ни ком плекс, ко ји за по чи ње пра вом на жи вот, ко је је не спор-
но те мељ свих људ ских пра ва, али са мо за се бе не ма пу ни сми сао, 
ако не ма упо ри ште у чи та вом се ту гра ђан ских, по ли тич ких, еко-
ном ских и со ци јал них пра ва као што су пра во на рад, на при стој ну 
за ра ду, на до сто јан ствен жи вот од соп стве ног ра да, на сло бо дан из-
бор про фе си је, на обра зо ва ње, укљу чу ју ћи нај ви ше сте пе не обра-
зо ва ња и тсл. 6)

Из све га на ве де ног про ис ти че сле де ћи за кљу чак. Са мо уво-
ђе ње пој ма „људ ски ре сур си“ по твр ди ло је по тре бу и озна чи ло по-
че так но вог при сту па чо ве ку у про це су ра да. Ме ђу тим, очи глед но 
је да су ути цај на сле ђа про шло сти, али и ин те ре си оних дру штве-
них кла са ко је су има ле до ми на ци ју у дру штву ути ца ли да се у 
прак си не на пра ви су штин ски ис ко рак, од но сно фак тич ко одва ја ње 
од пој ма „рад на сна га“. У том сми слу, но ви при ступ људ ским ре-
сур си ма, при ме рен но вом до бу, но вим дру штве ним окол но сти ма и 
но вој ви зи ји дру штва, мо ра би ти, пре све га фи ло зоф ски, мо рал ни 

6) Swed berg, R. : Načelaekonomskesociologije, „Ma te“, Za greb, 2006.
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и ан тро по ло шки, јер са мо из та квог при сту па мо же да се из гра ди 
но ва ху ма ни стич ка, раз вој на стра те ги ја људ ских ре сур са. 

ДРУШТВЕНЕПОСЛЕДИЦЕ
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТИЉУДСКИХРЕСУРСА

Вре ме у ко ме жи ви мо, као и сва ко дру го вре ме, су о чи ло је 
нас, са вре ме ни ке тог вре ме на са чи та вим ни зом но вих отво ре них 
пи та ња, ис ку ше ња, стра хо ва ња и на да. Јед на раз ли ка у од но су на 
прет ход не пе ри о де људ ске исто ри је је не спор на и очи глед на – ди-
на ми ка про ме на је не у по ре ди во ве ћа не го у прет ход ним вре ме ни ма. 
Та чи ње ни ца, са ма по се би, пред ста вља но ви иза зов. У том сми слу, 
нео п ход но је су о чи ти се са јед ном, на зо ви мо је, оп тич ком вар ком, 
о то ме да је ба вље ње људ ским ре сур си ма ис кљу чи во од ред ни ца 
но вог до ба. То јед но став но ни је тач но, јер ако се има у ви ду да су 
људ ски ре сур си љу ди – он да из то га про ис ти че да дру штве на ми-
сао у цен тру сво јих про ми шља ња увек има љу де, а то зна чи људ ске 
ре сур се. На рав но, про ме нио се при ступ, у скла ду са су штин ски 
про ме ње ним дру штве ним окол но сти ма. Јед на од кључ них про ме-
ње них окол но сти је све ве ћа ди на ми ка про ме на у свим сег мен ти ма 
ин ди ви ду ал ног и дру штве ног жи во та. Та ди на ми ка про ме на ра ђа 
јед ну но ву фи ло зо фи ју и на чин жи во та. Али се пре све га на ме ће 
пи та ње сми сла, од но сно ко нач них ре зул та та ових про ме на, мо ти-
ви са но сти и спо соб но сти чо ве ка да кре и ра и пра ти ове про ме не. 
Упра во та ди на ми ка про ме на, пред љу де, од но сно пред људ ске ре-
сур се ста вља чи тав низ но вих иза зо ва, али је исто вре ме но из вор 
и ра ди кал них ин ду стриј ских и со ци јал них кон фли ка та, ве за них за 
стра те ги ју, ци ље ве и оп ти мал ну ди на ми ку ових про ме на и спо соб-
но сти по је ди на ца да пра те ове про ме не. Ова кон ста та ци ја се мо же 
по ста ви ти и у ви ду пи та ња – да ли су људ ски ре сур си, ко ји су кре-
а то ри ових про ме на, па ти ме и њи хо ве све ве ће ди на ми ке, у ста њу 
да се ухва те у ко штац са тим про ме на ма, од но сно да тим про ме на-
ма упра вља ју на оп ти ма лан на чин, а то је онај на чин ко ји до но си 
до бро бит за све. 

Дру штве на те о ри ја и прак са се сла жу у то ме да су људ ски 
ре сур си ин тер ди сци пли нар ни по јам, од но сно дру штве на ка те го ри-
ја. Ме ђу тим, од тог ге не рал ног сла га ња до ње го ве ма ни фе ста ци је 
у прак тич ном сва ко днев ном жи во ту во ди ве о ма не ста би лан, кри ву-
дав пут пун не по зна ни ца. При то ме, дру штве на те о ри ја и прак са се 
на мно гим тач ка ма на ла зе у рас ко ра ку. Сам по јам људ ских ре сур-
са је по сво јој при ро ди про ти ву ре чан. Но ви, ства ра лач ки, раз вој ни 
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при ступ људ ским ре сур си ма ка рак те ри сти чан за са вре ме но до ба, 
са мо је ви ше стру ко по ја чао ову про ти ву реч ност и учи нио је ви-
дљи вом на по јав ној рав ни. Ова про ти ву реч ност про ис ти че из са ме 
двој не при ро де људ ског ра да, ко ји од ре ђу је су шти ну људ ског би ћа. 
На и ме, еко ном ски су у пра ву ка да рад де фи ни шу као еко ном ску 
при ну ду, јер рад, од но сно ње гов ре зул тат, про из вод ња ма те ри јал-
них и ду хов них до ба ра је сте ма те ри јал ни, услов оп стан ка људ ске 
вр сте. У свим је зи ци ма све та по сто је на род не му дро сти и из ре ке, 
ко је о то ме го во ре, а на ша гла си „Ко ра ди, не бо ји се гла ди“. Ме-
ђу тим, рад је исто вре ме но о ства ра лач ки, раз вој ни про цес, у ко ме 
чо век ис ка зу је сво ју ства ра лач ку сна гу, хра брост, иде је и ини ци-
ја ти ве, так ми чи се са дру гим љу ди ма, јер је чо век, по ред оста лог, 
би ће утак ми це. То исто вре ме но зна чи да је сам про цес ра да увек 
ства ра лач ки, мо рал ни чин, а да не мо рал ни мо гу би ти са мо од но си 
у рас по де ли, од но сно дру штве ним од но си ма ко ји се по во дом рас-
по де ле дру штве ног бо гат ства ус по ста вља ју. По ме ну та про ти ву реч-
ност при сут на је кроз це ло куп ну исто ри ју и она пред ста вља јед ну 
од од ред ни ца са вре ме них те о ри ја и стра те ги ја раз во ја људ ских ре-
сур са. У том сми слу, раз вој људ ских ре сур са мо же се де фи ни са-
ти као про цес тра га ња за оним мо де лом ор га ни за ци је и укуп них 
од но са у про це су ра да у ко ме ства ра лач ка су шти на про це са ра да 
до ми ни ра над ње го вим при нуд ним ка рак те ром. 7)

Не спор ни, стра те шки зна чај људ ских ре сур са, чи ње ни ца да 
раз вој људ ских ре сур са пред ста вља не из о став ни део раз вој них 
стра те ги ја ком па ни ја и на ци о нал них, а да нас све ви ше и гло бал не 
еко но ми је, њи хов ин тер ди сци пли нар ни ка рак тер, усло вља ва да се 
пи та њи ма раз во ја људ ских ре сур са ба ве, на рав но са раз ли чи тих 
аспе ка та, го то во све дру штве не, па у ве ли кој ме ри при род не и тех-
нич ке на у ке. Мо же се, по сле не ко ли ко де це ни ја за кљу чи ти да је 
упра во тај ин тер ди сци пли нар ни при ступ по кре нуо та кав ди на мич-
ни раз вој људ ских ре сур са, као но ве обла сти на у ке, али пре све га 
као но ве обла сти дру штве не прак се. 

Исто риј ски по сма тра но људ ским ре сур си ма по че ле су пр во 
да се ба ве фи ло зо фи ја и ети ка, при че му људ ски ре сур си, од но-
сно љу ди у ан тро по ло шком, етич ком, пси хо ло шком аспек ту оста ју 
трај ни пред мет ин те ре со ва ња ових ди сци пли на, ко је да ју по ла зну 
осно ву свим дру гим на уч ним и струч ним про ми шља њи ма људ ских 
ре сур са. 

Раз вој људ ских ре сур са пред ста вља јед но од бит них под руч ја 
ис тра жи ва ња еко ном ских на у ка. Упра во се област људ ских ре сур-

7) Par sons, T. : WebersEconomicSociology, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1947.
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са мо же де фи ни са ти као онај мост из ме ђу основ них и при ме ње них 
на у ка, ко је су до жи ве ле свој про цват у дру гој по ло ви ни два де се-
тог и на по чет ку два де сет пр вог ве ка. По твр ду оправ да но сти та-
квог при сту па да је, пре све га чи ње ни ца да да нас нај бо ље ре зул та те 
нај ви ше на пла ну еко ном ског и тех но ло шког на прет ка и на то ме 
за сно ва ног ква ли те та жи во та по сти гле оне зе мље ко је су нај ви ше 
ула га ле у раз вој људ ских ре сур са. А ула га ње у људ ске ре сур се не 
под ра зу ме ва са мо но вац, већ је то у пр вом ре ду оп ште при хва ће ни 
дру штве ни став о људ ским ре сур си ма као нај ве ћој вред но сти. Ме-
ђу тим, еко но ми ја је у про у ча ва њу људ ских ре сур са ду го вре ме на 
би ла огра ни че на у окви ри ма ор га ни за ци је ра да ње ног уна пре ђи ва-
ња, уна пре ђи ва ња ин ди ви ду ал не и груп не про дук тив но сти ра да, 
усло ва ра да у ми кро сре ди ни, ме ха ни за ма на гра ђи ва ња, од но сно 
об ра чу на за ра да и тсл. Дру гим ре чи ма, ми кро еко но ми ја је до ми-
ни ра ла над ма кро еко но ми јом. На рав но, не спо ран је зна чај ових 
пи та ња и по тре ба трај ног ба вље ња њи ма. Ме ђу тим, еко ном ске 
на у ке у це ли ни на пра ви ле су од лу чу ју ћи ис ко рак, ка да су на пла-
ну људ ских ре сур са раз ви ле ин тер ди сци пли нар ни при ступ, ко ји у 
свом епи цен тру има људ ску лич ност, као по кре та ча и ства ра о ца 
свих дру штве них про це са. То је био „Кан тов ко пер ни кан ски обрт“ 
ко ји је отво рио пут ка но вим те о риј ским кон цеп ти ма и стра те ги ја-
ма раз во ја људ ских ре сур са. 8)

То ме је у ве ли кој ме ри до при не ла и са ма при ро да ка пи та-
ли стич ког гра ђан ског дру штва, чи ји је је дан од те ме ља тр жи шна 
при вре да, од но сно тр жи шна утак ми ца. Не спор на је исто риј ска чи-
ње ни ца да су љу ди, њи хо ве иде је, ра до зна лост, хра брост, ини ци ја-
ти ве, стра хо ва ња, на де, мо рал, оби ча ји, на чин жи во та, све оно што 
да нас јед ном реч ју на зи ва мо људ ски ре сур си, кроз це лу исто ри ју 
људ ског дру штва би ли по кре тач ка сна га свих дру штве них про це са. 
Ства ра лач ка сна га људ ског ума и ру ку, ко ју да нас мо дер ним реч ни-
ком на зи ва мо „људ ски ре сур си“ пред ста вља , не глав ну, не го је ди-
ну по кре тач ку сна гу и ма те ри јал ну и ду хов ну осно ву кон ти ну и те та 
ци ви ли за ци је. Не спор на је ма те ри јал на исто риј ска чи ње ни ца да су 
у свим исто риј ским епо ха ма, у свим ти по ви ма дру штве ног уре ђе-
ња, у свим дру штве ним окол но сти ма, сва ма те ри јал на и ду хов на 
до бра ства ра ли људ ски ум и људ ске ру ке, ко је да нас де фи ни ше-
мо оп штим, ве о ма ши ро ким на зи вом људ ски ре сур си. Ме ђу тим, на 
ли сти при о ри те та ко ји чи не из вор ма те ри јал ног и ду хов них бо гат-
ства у ве ћем де лу исто ри је би ли су не ки дру ги ре сур си. Хи ља да ма 
го ди на зе мља је сма тра на глав ним из во ром бо гат ства, што је усло-
вље но чи ње ни цом да су љу ди ско ро ис кљу чи во жи ве ли од ње них 

8) Lan des, D. : TheWealthandPovertyofNations, Nor ton, New York, 1998.
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пло до ва. Но во, гра ђан ско ка пи та ли стич ко дру штво глав ним из во-
ри ма бо гат ства сма тра при род не ре сур се (ру де, др во, во ду, пло до ве 
ко је да ју по је ди на под не бља) и но ве тех но ло ги је, од но сно раз вој 
ма ши на ко је енер ги ју во де, ве тра, во де не па ре, фо сил них го ри ва, 
елек трич ну енер ги ју пре тва ра ју у ме ха нич ку енер ги ју ма ши на ра-
ди ли ца, чи ме ви ше стру ко уве ћа ва ју енер гет ску моћ људ ске вр сте. 

Дру га по ло ви на два де се тог и по че так два де сет пр вог ве ка су 
вре ме до ми на ци је људ ских ре сур са. Дру штве на те о ри ја и прак са 
их све ви ше ста вља ју по зна ча ју ис пред при род них ре сур са. То у 
крај њој ли ни ји по твр ђу је и чи ње ни ца да се епи цен тар тр жи шне 
утак ми це већ де це ни ја ма уна зад по ме рио на раз вој људ ских ре сур-
са, јер су у тр жи шној утак ми ци по бед нич ке оне ком па ни је и оне 
зе мље ко је нај ви ше ула жу у раз вој на у ке, обра зо ва ња, а то зна чи 
у раз вој људ ских ре сур са. У том сми слу, пот пу но се осно ва но мо-
же за кљу чи ти сле де ће – ре ци ми ка кво је ста ње на у ке и про све те, 
ко ли ко се ула же у ове де лат но сти, па ћу ти ре ћи у ка квој зе мљи 
жи виш. Про ме ње ни ре до след зна ча ја, пре ма ко ме се људ ски ре сур-
си на ла зе на пр вом ме сту, усло вљен је са мом при ро дом тр жи шне 
еко но ми је, од но сно тр жи шне утак ми це. Тр жи шна утак ми ца ко ја је 
би ла све оштри ја и зах тев ни ја ве о ма бр зо је по твр ди ла јед но пра-
ви ло – да ће у њој по бед ни ци би ти они ко ји пр ви осво је но ве про-
дук тив ни је тех но ло ги је и та ко по ста ну кон ку рент ни ји са ква ли те-
том, це на ма и дру гим ка рак те ри сти ка ма сво јих про из во да и услу га. 
Ја сно је та ко ђе да ка том ци љу во ди са мо је дан пут – ула га ње у раз-
вој људ ских ре сур са, а то зна чи у пер ма нент но про ши ри ва ње по-
сто је ћих и сти ца ње но вих зна ња, по мо де лу „до жи вот ног уче ња“. 9)

У ме ђу вре ме ну ли ста зах те ва, од но сно кри те ри ју ма у тр жи-
шној утак ми ци све ви ше се про ши ри ва ла, а кри те ри ју ми по ди за ли 
на ви ши ни во. По ред ква ли те та, ди зај на, функ ци о нал но сти и дру-
гих ква ли те та про из во да и услу га, све ви ше је до ла зи ла до из ра жа-
ја по тре ба да се ути че на свест љу ди, на си стем вред но сти, на чин 
жи во та, ин ди ви ду ал ну и со ци јал ну пси хо ло ги ју, са ци љем да од ре-
ђе ни про из во ди и услу ге по ста ну нео п ход ни, са став ни део на шег 
жи во та. На тај на чин је бор ба за осва ја ње и оп ста нак на тр жи шту 
све ви ше до би ја ла ка рак тер бор бе за људ ске ду ше, што је усло ви-
ло да пи та ње раз во ја људ ских ре сур са до би је јед ну пот пу но но ву, 
до та да не по зна ту ди мен зи ју. Не спор но је да је тр жи шна утак ми ца 
би ла у про те клих не ко ли ко ве ко ва је дан од нај сна жни јих по кре та ча 
еко ном ског и тех но ло шког раз во ја људ ског дру штва. Ме ђу тим, тр-
жи шна утак ми ца не мо же се по сма тра ти са мо у том уском, огра ни-
че ном оби му од но са по ну де и по тра жње. Она се мо ра по сма тра ти у 

9) Druc ker, P. : «The co ming of new or ga ni sa tion», HarvardBusinessReview, 1988.
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кон тек сту пер ма нент ног уна пре ђи ва ња ства ра ла штва као основ не 
од ред ни це чо ве ка као све сног, дру штве ног би ћа. Са мо у том кон-
тек сту мо гу се са гле да ти и она си стем ска огра ни че ња тр жи шта ко-
ја, у крај њој ли ни ји оста вља ју нај те же по сле ди це упра во на пла ну 
раз во ја људ ских ре сур са, кроз не за по сле ност, си ро ма штво, не јед-
на ку мо гућ ност при сту па обра зо ва њу и тсл. У том сми слу, тре ба се 
под се ти ти да јед ног од кључ них ста во ва Ада ма Сми та, јед ног од 
уте ме љи ва ча кла сич не по ли тич ке еко но ми је. Да нас, пре све га еко-
но ми сти нео ли бе рал не ори јен та ци је у пр ви план из но се ње гов став 
о „не ви дљи вој ру ци тр жи шта“. Ме ђу тим, од још ве ћег зна ча ја је 
ње гов, као и став свих при пад ни ка шко ле кла сич не по ли тич ке еко-
но ми је, ко ји, за раз ли ку од фи зи о кра та и мер кан ти ли ста ис ти чу да 
је из вор ма те ри јал ног бо гат ства дру штва људ ски рад. Са вре ме но 
дру штво је на по јав ну ра ван из не ло чи ње ни цу да је реч о нео гра-
ни че ном ре сур су, ко ји се за раз ли ку од дру гих ре сур са, тро ше њем 
уве ћа ва. 

Упра во је по тре ба све ди на мич ни јег, кон ти ну и ра ног раз во ја 
људ ских ре сур са по ка за ла и упо зо ри ла да тр жи ште је сте зна ча јан 
али да не мо же би ти је ди ни ре гу ла тор еко ном ских про це са у дру-
штву. Сва ка но ва кри за ка пи та ли стич ког на чи на про из вод ње у све 
ве ћој ме ри је упо зо ра ва ла на ка та стро фал не по сле ди це упра во на 
пла ну раз во ја људ ских ре сур са, као и на то да су по ред ауто ма ти-
зма тр жи шних за ко на, нео п ход на и не ка дру штве на пра ви ла, ко ја 
би има ла за циљ да спре че не га тив не по сле ди це де ло ва ња тр жи-
шта. Да нас еко ном ски и тех но ло шки раз ви је не зе мље, пре ви ше 
од јед ног ве ка на ова кав иза зов су од го во ри ле ства ра њем рад ног 
и со ци јал ног за ко но дав ства и ус по ста вља њем ме ха ни за ма и прак-
се со ци јал ног парт нер ства. На тај на чин, пи та ња раз во ја људ ских 
ре сур са пре ста ју да бу ду ис кљу чи во еко ном ско пи та ње, већ по ста-
ју и са став ни део прав ног по рет ка. Прав ним нор ма ма уре ђу ју се 
прин ци пи и са др жај од но са по сло дав ца и за по сле них, пра ва за по-
сле них и ме ха ни зми за њи хо ву ефи ка сну за шти ту и оства ри ва ње, 
ме ха ни зми за пре вен ци ју и ре гу ли са ње ин ду стриј ских и со ци јал-
них кон фли ка та и дру га пи та ња. По ред за кон ске у обла сти од ви-
тал ног зна ча ја за раз вој људ ских ре сур са на ла зи се и тзв. „ауто ном-
на ре гу ла ти ва“, ко ју чи не ко лек тив ни уго во ри раз ли чи тих ни воа, 
со ци јал ни пак то ви и дру ги до ку мен ти ко ји на ста ју као у ре зул тат 
со ци јал ног парт нер ства. Сна га ових до ку ме на та не на ла зи се у си-
ли за ко на, већ у до број во љи, све сти и од го вор но сти рад ни ка и по-
сло да ва ца, од но сно њи хо вих ор га ни за ци ја, да је спро во ђе ње ових 
до ку ме на та у за јед нич ком ин те ре су. Ме ђу тим, ови до ку мен ти та ко-
ђе чи не са став ни део рад ног и со ци јал ног за ко но дав ства. Ана ли за 
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са др жа ја ових прав них нор ми, на ме ђу на род ном и на ци о нал ном 
пла ну по твр ђу је да су оне усме ре не на она под руч ја на ко ји ма се 
у нај ве ћој ме ри ис по ља ва ју огра ни че ња и по сле ди це про ти ву реч-
но сти тр жи шта, су о ча ва ју ћи нас са чи ње ни цом да тр жи ште рад не 
сна ге не мо же да функ ци о ни ше на исти на чин као тр жи ште ро ба 
и ка пи та ла. Дру гим ре чи ма, ове прав не нор ме ус по ста вља ју ме ха-
ни зме со ци јал не прав де и со ли дар но сти, чи ме се у ве ли кој ме ри 
те сти ра ху ма ни стич ки сми сао прав ног по рет ка у це ли ни. 10)

На прет ход ним стра ни ца ма ана ли зи ра ни су кључ ни еко ном-
ски и прав ни аспек ти раз во ја људ ских ре сур са. Ме ђу тим, по ред 
нве де на два по сто ки и чи тав низ дру гих аспе ка та раз во ја људ ских 
ре сур са. Ве зив но тки во ко је по ве зу је ове број не, раз ли чи те и про-
ти ву реч не аспек те људ ских ре сур са је сте по ли ти ка. Ако се има у 
ви ду нај оп шти ја и нај ши ре при хва ће на де фи ни ци ја по ли ти ке ко ја 
ка же да је „по ли ти ка де лат ност чи ји је циљ усме ра ва ње свих дру-
гих дру штве них де лат но сти“, он да из то га ја сно про ис ти че да је 
де ло ва ње у обла сти људ ских ре сур са јед но од кључ них под руч ја 
де ло ва ња ак те ра по ли тич ког жи во та дру штва. Упра во се у ста њу 
раз во ја људ ских ре сур са огле да успе шност по ли ти ке и по ли ти ча ра 
ко ји је во де. По ли ти ка је она де лат ност ко ја у јед ну це ли ну стра те-
ги је раз во ја дру штва по ве зу је све дру штве не ак тив но сти, ин те ре се 
и де ло ва ње по је ди на ца и дру штве них гру па, све дру штве не про-
це се. За то је ста ње људ ских ре сур са, од но сно ре ал не мо гућ но сти 
за раз вој и ис по ља ва ње ства ра лач ких мо гућ но сти сва ког по је дин-
ца по у зда ни по ка за тељ успе шно сти јед не по ли ти ке, јер је ста ње 
људ ских ре сур са по у зда ни по ка за те љу у ко јој се ме ри јед на зе мља 
при бли жи ла иде а лу Пла то но ве др жа ве, ко ји ка же „Сва ка за јед ни-
ца слу жи не ком до бру, а др жа ва слу жи нај ве ћем до бру“.11) Мо же 
се ре ћи да је раз вој људ ских ре сур са нај ве ћи иза зов за са вре ме ну 
по ли ти ку, иза зов у ко ме су кон цен три са ни сви дру ги иза зо ви, јер 
по ли ти ка ни у јед ној обла сти не мо же да ти же ље не ре зул та те уко-
ли ко ста ње људ ских ре сур са ни је за до во ља ва ју ће, од но сно ако не 
по сто је струч ни, про фе си о нал ни, мо рал ни ка па ци те ти и мо ти ва-
ци ја за оства ри ва ње од ре ђе них ци ље ва на ни воу пред у зе ћа, ло кал-
не за јед ни це и дру штва у це ли ни. 

Нео п ход ни услов за то је уса гла ша ва ње ин те ре са, по чев од 
по је ди нач них, пре ко груп них, до оних оп ште дру штве них. То је, 
за пра во, нај те жи и нај сло же ни ји аспект по ли тич ких про це са усме-
рен на по сти за ње нај ши рег кон сен зу са око кључ них стра те шких 

10) Лу бар да, Б. : Европскорадноправо, ЦИД, Под го ри ца, 2007.

11) Пла тон : Држава, Кул ту ра, Бе о град 1972.
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ци ље ва јед ног дру штва. У том про це су кон цен три са на је су шти на 
стра те ги је и про це са раз во ја људ ских ре сур са у јед ном дру штву. 
Ова кон ста та ци ја во ди ка кљу чу за раз у ме ва ње су штин ске од ред-
ни це од но са еко но ми је, пра ва и по ли ти ке. За јед нич ки име ни тељ 
еко ном ског, по ли тич ког и прав ног при сту па људ ским ре сур си ма 
је сте мо рал. Исто ри ја, као и са вре ме на дру штве на прак са по твр-
ђу ју да раз вој људ ских ре сур са ни је мо гућ без ста бил ног мо рал-
ног уте ме ље ња, што про ис ти че из чи ње ни це да раз вој ства ра лач ке 
сна ге сва ког по је дин ца ни је мо гућ без ја сне ли ни је раз гра ни че ња 
из ме ђу до бра и зла. Да би то би ло мо гу ће, нео п ход но је да и еко но-
ми ја, пра во и по ли ти ка бу ду мо рал но уте ме ље ни. 

НЕКАОТВОРЕНАПИТАЊАЕТИКЕИ
ЕКОНОМИЈЕЉУДСКИХРЕСУРСАУСРБИЈИ

Ана ли за ста ња људ ских ре сур са у Ср би ји, еко ном ских, со-
ци јал них, етич ких и прав них аспе ка та мо гла би да се из ра зи у на-
род ној по сло ви ци „Где је тан ко ту се ки да“. На и ме, на при ме ру 
Ср би је по твр ђу је се исто риј ска и ак ту ел на за ко ни тост да су људ ски 
ре сур си кључ ни чи ни лац свих дру штве них ре фор ми, од но сно да 
успех дру штве них ре фор ми, по себ но оних сло же них, ду го роч них 
ко је под ра зу ме ва тран зи ци ја за ви си у нај ве ћој ме ри од спо соб но-
сти и мо ти ва ци је људ ских ре сур са да их ја сно де фи ни шу и ре а ли-
зу ју. Сам ток тран зи ци је у Ср би ји, ње ни ре зул та ти ко ји су да ле ко 
од за до во ља ва ју ћих, чи ње ни ца да је тран зи ци ја би ла и да ље и је 
из ра зи то кон фликт на, пред ста вља ју исто вре ме но и сли ку ста ња 
људ ских ре сур са у Ср би ји. 

У сва ком слу ча ју ста ње људ ских ре сур са у Ср би ји се, пре 
све га, мо же озна чи ти као из ра зи то про ти ву реч но. Из ра зи то ве ли ка, 
у ду гом вре мен ском пе ри о ду ра сту ћа не за по сле ност, ко ја, пре ма 
по да ци ма РЗС из но си око 25% упу ћу је на за кљу чак да Ср би ја има 
„ви шак“ људ ских ре сур са. Али, ако се прет ход но при хва ти став 
из нет у прет ход ним де ло ви ма овог члан ка да су људ ски ре сур си 
љу ди, са сво јим лич ним суд би на ма, по ро ди ца ма, же ља ма, на да ма, 
пра ви ма, мо же ли се уоп ште у етич ком, а он да и у еко ном ском сми-
слу го во ри ти о „ви шку“ људ ских ре сур са. 

С дру ге стра не, ако се има у ви ду да је у про те клим го ди на-
ма из Ср би је оти шло не ко ли ко сто ти на хи ља да мла дих, уни вер-
зи тет ски обра зо ва них љу ди, он да се, сра змер но бро ју ста нов ни ка 
Ср би је, мо же ар гу мен то ва но го во ри ти о мањ ку људ ских ре сур са, 
или тач ни је ре че но оног нај ства ра лач ки јег де ла људ ских ре сур са. 
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Исто вре ме но, по сло дав ци, ар гу мен то ва но ука зу ју на про-
блем нео д го ва ра ју ће струк ту ре рад не сна ге, с ко јим се су сре ћу при 
по кре та њу го то во сва ког ин ве сти ци о ног про јек та. На и ме, рад ни ка 
има, али они не ма ју, или бар не у до вољ ној ме ри,и оне про фе си о-
нал не и струч не ве шти не и зна ња ко ја су нео п ход на у раз во ју но-
вих тех но ло ги ја и но вих обла сти про из вод ње. Не тре ба по себ но 
до ка зи ва ти да то ве о ма успо ра ва и ути че на укуп ну ефек тив ност 
при вред них кре та ња и кон ку рент ност по је ди них пред у зе ћа и на-
ци о нал не при вре де у це ли ни. 

Ко нач но, али не ма ње ва жно је пи та ње мо ти ва ци је, од но сно 
мо ти ва то ра, ка ко за ин ве сти ци је, та ко и за рад. Овај про блем има 
два аспек та. Је дан се од но си на вла сни ке ка пи та ла и под ра зу ме ва 
да про фит не мо же би ти је ди ни мо тив и циљ вла сни ка ка пи та ла, 
већ да они мо ра ју во ди ти дру штве но од го вор но по сло ва ње. То је 
да нас не спор на ци ви ли за циј ска те ко ви на и стан дард. С тим у ве зи 
тре ба се под се ти ти да у Уста ву Не мач ке сто ји од ред ба да вла сни ци 
ка пи та ла не но гу ко ри сти ти ка пи тал ис кљу чи во у скла ду са ин-
те ре си ма соп стве ног про фи та, већ мо ра ју во ди ти ра чу на и о ши-
рим дру штве ним ин те ре си ма. Дру гим ре чи ма, Ср би ја, пре све га на 
етич ком и иде о ло шком, а за тим и на прав ном и еко ном ском пла ну 
мо ра ко нач но иза ћи из фа зе „пр во бит не аку му ла ци је ка пи та ла“.

Дру ги аспект се од но си на мо ти ва ци ју при пад ни ка све та ра-
да. Та мо где је та мо ти ва ци ја не до вољ на или не га тив на у скла ду са 
по зна том из ре ком „ни ко ме не не мо же та ко ма ло да пла ти, ко ли ко 
ја ма ло мо гу да ра дим“ на ци о нал на еко но ми ја, а он да и сви ње ни 
ак те ри – вла сни ци ка пи та ла, за по сле ни, др жа ва, не мо гу се на да ти 
ни чем до бром. Ма ла пла та, не до пу ште но по на ша ње по сло да ва ца 
пре ма за по сле ни ма, кр ше ње рад них пра ва за по сле них је сте раз лог 
за не за до вољ ство, за син ди кал но ор га ни зо ва ње и бор бу, за по бу ну, 
али ни је оправ да ње за не рад, за оп струк ци ју. У тој тач ки се пре ла-
ма јед но од кључ них пи та ња стра те ги је раз во ја људ ских ре сур са, 
то је те жи ште у ко ме се ин те гри шу еко ном ски, со ци јал ни, прав ни 
и етич ки аспек ти људ ских ре сур са – ко је се од но си на чи ње ни цу да 
сви ак те ри ин ду стриј ских од но са има ју је дан за јед нич ки, не спор-
ни ин те рес, без ко га сва ка рас пра ва о људ ским ре сур си ма оста је 
пра зна при ча, а то је да пред у зе ће бу де еко ном ски и тех но ло шки 
раз вој но, ду го роч но одр жи во, од но сно кон ку рент но у све оштри јој 
и зах тев ни јој тр жи шној утак ми ци. 
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HUMANRESOURCESAMONG
ECONOMICS,LAWANDPOLITICS

Summary
Hu man re so ur ces de ve lop ment is one of the im por tant are as of 

re se arch in eco no mics. It is the area that can be de fi ned as the brid ge 
bet we en ba sic and ap plied sci en ces, which ha ve ex pe ri en ced a bo om 
du ring the se cond half of the twen ti eth and early twenty-first cen tury. 
Ju sti fi ca tion of this ap pro ach can be seen pri ma rily in the fact that to day 
the best re sults in terms of eco no mic and tec hno lo gi cal pro gress and, 
ba sed on that, the qu a lity of li fe, are ma de   by the co un tri es that ha ve 
most in ve sted in the de ve lop ment of hu man re so ur ces. And the in vest-
ment in hu man re so ur ces do es not imply only mo ney, but it is pri ma-
rily the ge ne rally ac cep ted so cial at ti tu de abo ut hu man re so ur ces as the 
gre a test va lue. Ho we ver, eco no mics in the study of hu man re so ur ces 
was for a long ti me li mi ted and stu died or ga ni za tion of work and its 
im pro ve ment, im pro ve ment of in di vi dual and gro up pro duc ti vity, wor-
king con di ti ons in the mic ro-en vi ron ment, mec ha nisms of sti mu la tion, 
paying sa lary and bo nu ses, and the li ke. In ot her words, mic ro eco nomy 
do mi na ted over mac ro-eco nomy. Of co ur se, the re is the un de ni a ble im-
por tan ce of the se is su es and the need for per ma nent sol ving of the se 
qu e sti ons. Ho we ver, eco no mic sci en ce in ge ne ral ma de a de ci si ve step 
for ward, when in the fi eld of hu man re so ur ces it de ve lo ped in ter di sci-
pli nary ap pro ach, which had at its cen ter hu man per so na lity as a dri ving 
for ce and cre a tor of all so cial pro ces ses. That was a „Kant’s Co per ni can 
turn“ which ope ned the way to new the o re ti cal con cepts and stra te gi es 
for hu man re so ur ce de ve lop ment.
Key words: hu man re so ur ces, eco no mics, po li tics, law, hu man rights, new tec-

hno lo gi es, so cial ju sti ce, so li da rity.
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Resume
The re la ti ons bet we en hu man re so ur ces and so cial or der are the 

key fac tor for un der stan ding the mo re im por tant qu e sti on of the re la ti-
ons of so cial or der and li berty. This re la tion has chan ged thro ug ho ut hi-
story and it is much bet ter to day than it was in ear li er pe ri ods of hu man 
hi story. The re la tion bet we en so cial or der and hu man re so ur ces is fi eld 
with con tra dic ti ons. In vest ments in hu man re so ur ces do es not imply 
only mo ney, but it is pri ma rily the ge ne rally ac cep ted so cial at ti tu de 
abo ut hu man re so ur ces as the gre a test va lue. Ser bia is good exam ple 
of the fact that hu man re so ur ces are im por tant fac tor of so cial re forms. 
The suc cess of so cial re forms de pends from the abi li ti es and mo ti va tion 
of hu man re so ur ces. The pro gress of tran si tion in Ser bia and its re sults 
are far from sa tis fac tory and it is cha rac te ri zed by many con flicts. This 
re pre sents the real sta te of hu man re so ur ces in Ser bia.

* Овај рад је примљен 11. фебруара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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